
O que fala mais alto, 
nossas palavras ou nossos exemplos?
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Bom Samaritano

Crédito: thepescador.com.br



Qual exemplo a seguir?

Jesus constitui o tipo de 
perfeição moral a que a 

Humanidade pode 
aspirar na Terra e o 

espírita se esforça por 
viver os seus 

ensinamentos junto aos 
semelhantes.

Crédito: trujilloenlinea.pe



Cristianismo Redivivo

O espiritismo, revivendo hoje o 
Cristianismo, nos alerta que a 

verdadeira religião não se 
fundamenta em práticas 

exteriores, mas é aquela que 
parte do coração do homem 

diretamente a Deus.

Crédito: pexels.com



Cada um oferece à vida o melhor de si mesmo
/2325Cada um oferece à vida 

o melhor de si mesmo. 
▪ o trabalhador cria o 

progresso e o bem 
estar; 

▪ o preguiçoso 
exemplifica o 
comodismo

▪ o mentiroso veicula a 
falsidade

▪ o violento demonstra 
agressividade. 

5

Ao espírita compete exemplificar o Evangelho de 
Jesus aclarado pelas luzes da III Revelação.

Foto: mensageiroespirita.com.br



Exemplificação

Valorizando o tempo tesouro 
divino em nossas 

mãos. Exemplifiquemos o 
Evangelho no lar, na escola, 

no trabalho, na rua, na 
sociedade, onde quer que 

estejamos.

Crédito: 
diariopopular.com.br



Vontade

Não dependendo da nossa 
condição material, social ou 

financeira, a prática do Bem e 
a vivência evangélica só 

exigem de cada um a vontade 
sincera de melhorar, 

contribuindo, pela sua 
exemplificação constante, para 

a melhoria da própria 
Humanidade.

A religião se alicerça em 
atitudes íntimas, portanto, 

todos podem praticá la, 
independente de idade, 

saúde, riqueza, títulos, etc



“Em Livros Espíritas”



Maior exemplo

Exemplificar realizando o melhor que possa é 
dever do espírita, consciente do que Deus 

espera de todos: 
AMAR AO PRÓXIMO



TrueMove H : Giving



1a.  carta aos coríntios.

Crédito: braidstrait.com



Se Allan Kardec tivesse escrito que "fora do 
Espiritismo não há salvação", eu teria ido por 
outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu 
"Fora da Caridade", ou seja, fora do Amor, 

não há salvação.
Chico Xavier
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